Γενική Συνέλευση Πολυτεχνικής Σχολής 24/11/2017
Απολογισμός Κοσμήτορος (από 1/9/2013 έως σήμερα)
Ο υπογράφων κοσμήτωρ ξεκίνησε να υπηρετεί την Σχολή ως
“κοσμητορεύων” της Πολυτεχνικής από τον Δεκέμβριο του 2012, με την
ιδιότητα του αναπληρωτή του αείμνηστου κοσμήτορα Νικόλαου Μάργαρη.
Ο παρών απολογισμός αποτελεί ολοκλήρωση και συμπλήρωση (έως σήμερα)
του αντίστοιχου που κατατέθηκε στη Συνέλευση της 30/3/2015.
Οι δράσεις, οι απόψεις και τα θέματα σε βάθος 5ετίας, αναφέρονται άκρως
περιληπτικά. Τα οικονομικά στοιχεία (εισροές–εκροές) αποτελούν αντικείμενο
ενός Τεύχους το οποίο συνοδεύει τον παρόντα Απολογισμό.
Εντός παρενθέσεως αναφέρονται τα ονόματα συναδέλφων που στήριξαν τις
αντίστοιχες ενέργειες. Απολογούμαι για τις ελλείπουσες αναφορές.
Η ενεργοποίηση του συνόλου των μελών της Σχολής στις δράσεις της,
αποτελεί από μόνη της μια τεράστια επιτυχία. Θερμές ευχαριστίες σε όλες και
σε όλους.
Πανεπιστημιακές κορυφαίες δράσεις
Η Πολυτεχνική Σχολή συμμετείχε στις ακόλουθες κορυφαίες δράσεις του
ΑΠΘ:
Η Εξωτερική Αξιολόγηση όλων των Τμημάτων.
Η Εξωτερική Αξιολόγηση όλου του ΑΠΘ και της Πολυτεχνικής Σχολής
(ανακοινώθηκε στις 24/2/2016).
Το Διεθνές Συνέδριο για τα 2400 χρόνια από τη γέννηση του Αριστοτέλη
(Μάϊος 2016).
Οι εορτασμοί για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΘ.
Οι τρείς συναντήσεις για τη Στρατηγική του ΑΠΘ (Πρύτανης, Aντιπρυτάνεις
και οι 11 Κοσμήτορες).
Α. Δράσεις μεγάλης διάρκειας
Α1. 155 εκλογές, μονιμοποιήσεις και εξελίξεις λεκτόρων και καθηγητών.
Συνολικά, 310 τηλεδιασκέψεις, περίπου. Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των
υποχρεώσεων της παρούσας Κοσμητείας, με βάση το προϋφιστάμενο του
Ν.4485/2017 πλαίσιο.
Α2. Κατάργηση Γενικού Τμήματος
Μετακίνηση μελών σε άλλα Τμήματα της ΠΣ (Εισήγηση Αθανάσιος
Τροχίδης).
Τρία (3) Εργαστήρια στην Πολυτεχνική. Η μόνη Σχολή με Εργαστήρια.
Φυσικής (Γεράσιμος Κουρούκλης, Δημήτριος Χριστόφιλος), Μαθηματικών–
Γραμμικών Μεθόδων (Θεοδώρα Ιωαννίδου), Πληροφορικής (Γεώργιος
Πάγκαλος).
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Βιβλιοθήκη Π.Σ. (Δημήτριος Βλάχος). Περιλαμβάνει, επί του παρόντος,
π. ΓΤ, ΤΑΤΜ. Υποστηρίζει ΤΧΜ και ΤΜΜ.
Α3. Μετακίνηση ΤΜΧΑ από τη Βέροια.
Αυτοδύναμο Τμήμα από τον Νοέμβριο 2017.
Εύρεση χώρων για γραφεία και χώρους διδασκαλίας (Δημήτριος
Μπίκας, Καθηγητής (πρόεδρος), Ελισσάβετ Θωίδου, Δήμητρα Βαγιωνά,
Νικόλαος Καρανικόλας, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Ιωάννης Παρασχάκης, Άγις
Παπαδόπουλος, Παντελής Μικρόπουλος, Μιχαήλ Στουκίδης, Ιωάννης
Ρέκανος, Δημήτριος Βλάχος, Χρήστος Αντωνόπουλος).
Α4. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές.
Συνεχίστηκε η χορήγηση βεβαιώσεων ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των
διπλωμάτων μας με M.Sc. Ο νέος νόμος-πλαίσιο έχει ήδη αναγνωρίσει το
5ετές δίπλωμα των Πολυτεχνικών Σχολών ως ισότιμο με M.Sc.
(ολοκληρωμένο δίπλωμα 1ου και 2ου Κύκλου Σπουδών) και έχουν διαβιβαστεί
στη Σύγκλητο τα αιτήματα των Τμημάτων για επεξεργασία και έκδοση των
σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Η Πολυτεχνική Σχολή, από ένδεκα (11) ΠΜΣ το 2013, έχει αναπτύξει
και λειτουργεί σήμερα εικοσιδύο (22) προγράμματα ειδίκευσης. Τα δύο
πρόσφατα λειτουργούν από το 2016 με επισπεύδουσα τη Σχολή Νομικών
Επιστημών και συμμετέχοντα τα ΤΠΜ και ΤΑΤΜ.
Έχει ήδη ξεκινήσει, εκ νέου, η επεξεργασία και ο επανασχεδιασμός
όλων των ΠΜΣ.
Στις αρχές του 2017, υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη
Διοίκηση του ΟΛΘ, που αποσκοπεί στη μακρόχρονη συνεργασία και στη
μελέτη ίδρυσης ενός χρηματοδοτούμενου (από τον ΟΛΘ) ΠΜΣ, σχετικού με
τις λιμενικές εγκαταστάσεις, για την εκπαίδευση του προσωπικού των
ελληνικών και των ευρωπαϊκών port authorities. Έχει ήδη ολοκληρωθεί (2017)
μεταπτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψή μου, στο ΤΑΤΜ, ενώ αντίστοιχες
δράσεις σχεδιάστηκαν από το ΤΠΜ (Δημήτριος Μπίκας).
Οι αναθέσεις μαθημάτων (Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής,
Μηχανικής, Στατικής, κα) σε όλα τα Τμήματα, συνεχίστηκαν απρόσκοπτα, σε
όλα τα εξάμηνα, με γνώμονα το συμφέρον της Σχολής. Ευχαριστίες σε όλους
τους διδάσκοντες που ανέλαβαν και στα Τμήματα που αποδέχτηκαν τις
αποφάσεις της Κοσμητείας.
Μου δόθηκε η χαρά να ορκίσω τους νέους αποφοίτους των 7
Τμημάτων της Σχολής σε συνολικά 105 τακτικές τελετές ορκωμοσίας, και,
ίσως, άλλες τόσες έκτακτες !
Α5. ΤΣΜΕΔΕ / ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ / ΕΦΚΑ
Κατάθεση των εισροών απευθείας στην Επιτροπή Ερευνών με
προσωπική παρέμβαση και ευθύνη.
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Σε αναμονή της δόσης Β 2017 και της συμπληρωματικής δόσης του
2016.
Ζήτησα από τον κύριο Υπουργό τη διερεύνηση του θέματος των
οφειλών που κατέθεταν περιστασιακά ορισμένοι μηχανικοί στις ΔΟΥ και
αποδόθηκαν μόνον στο ΕΜΠ! Το αίτημα κατατέθηκε στον κύριο Υπουργό,
παρόντων όλων των Κοσμητόρων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών
Σχολών της χώρας (συνάντηση στο Υπ. Παιδείας 25/4/2017), παρόντος του
αείμνηστου Γιάννη Παντή. Υπήρξε δέσμευση για επίλυση.
20% των εισροών για αντιμετώπιση διατμηματικών προβλημάτων
Αποκατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων (ψύξη–θέρμανση) στα Κεντρικά
Αμφιθέατρα της Σχολής («Παναγής Παναγιωτόπουλος» και «Μικρό
Αμφιθέατρο» διδασκαλίας), για μεγάλα ακροατήρια στο υπόγειο του Κτηρίου
Εδρών. Το έργο εκτελέστηκε από την Κοσμητεία μετά από διαγωνισμό.
Σύμβουλοι : Θωμάς Ξένος και Γεώργιος Παπανικολάου. (Χρήστος
Χατζηδούκας, Στέργιος Γιάντσιος, Αναστάσιος Παλλάδας).
Άμεση αποκατάσταση
εγκαταστάσεις:

μικρών

και

μεγάλων

βλαβών

σε

όλες

τις

Προμήθεια αδειών χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού, μετά από
αιτήματα των Τμημάτων και διαδικασίες του ΚΗΔ.
29 αντλίες ομβρίων υδάτων, για τα Υπόγεια των Κτηρίων.
10 ανελκυστήρες σε όλα τα κτήρια, επιτέλους σε λειτουργία. Ειδικός
ανελκυστήρας για ΑΜΕΑ τριών επιπέδων στα Αμφιθέατρα του Κτηρίου
Εδρών. Η Πολυτεχνική ανήκει στις Σχολές που εκτέλεσαν το σύνολο των
έργων που είχαν προβλεφθεί για την διευκόλυνση των ΑΜΕΑ (πράσινες
ράμπες στην είσοδο του Κτηρίου Εδρών, ανελκυστήρες στις σκάλες,
τουαλέτες). (Σύμβουλοι: Αριστοτέλης Νανιόπουλος, Νικόλαος Καλογήρου,
Φανή Βαβύλη).
Αποφράξεις αγωγών ομβρίων και λυμάτων σε 18 εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των χώρων του κεντρικού λεβητοστασίου και του
Υπογείου του Κτηρίου Δ. Εκκρεμεί από το 2014, από την Τεχνική Υπηρεσία
του ΑΠΘ, η έναρξη του έργου κατασκευής του αγωγού απορροής ομβρίων
μακράν του κεντρικού λεβητοστασίου.
Πρόσφατη (Οκτώβριος 2017) δράση της Κοσμητείας για την
απομάκρυνση των ομβρίων από τα υπόγεια του Αμφιθεάτρου Παναγής
Παναγιωτόπουλος και από τον δυτικό χώρο στάθμευσης της Σχολής.
Χρωματισμοί σχεδόν παντού.
Υγρομονώσεις (εκκρεμούν από την Τεχνική Υπηρεσία).
Κτήριο ΔΠΜΣ, στέγαστρο οροφής και συντήρηση υπογείου χώρου.
Επισκευή 100+ καθισμάτων στα αμφιθέατρα διδασκαλίας.
Φώτα και προβολείς (2000+) στους κοινόχρηστους χώρους.
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Νέα υδραυλικά στις εγκαταστάσεις υγιεινής (WC) των πτερύγων
διδασκαλίας.
Άμεση αποκατάσταση εκτεταμένων βανδαλισμών/κλοπών στις
εγκαταστάσεις :
o ΤΗΜΜΥ + ΤΜΜ + ΤΧΜ (κάγκελα στο Κτήριο Δ΄)
o Εργαστήρια ΤΠΜ (Αλέξανδρος Τσώνος)
o Σχεδιαστήρια ΤΑΜ «Βαλεντής–Καραντινός»
Κάγκελα στα υπόγεια των κτηρίων Ε10-Ε11-Ε12-Ε13 (με δαπάνες της
Επιτροπής Ερευνών, μετά από απόφαση της Συγκλήτου, τον Ιούνιο 2017).
Ενεργοποίηση του συμβολαίου αποζημίωσης έναντι κλοπών από την
ασφαλιστική Interlife (ΤΑΜ, ΤΜΜ).
Αποκατάσταση βλαβών στις εισόδους (συρόμενες–ανοιγόμενες) των
χώρων στάθμευσης της Σχολής και συνεχής έλεγχος των δικαιούμενων
χρήσης. Έχει περιοριστεί κατά πολύ το πρόβλημα της αδυναμίας στάθμευσης
των εργαζομένων στη Σχολή (Παντελεήμων Μικρόπουλος).
Συντήρηση και αποκατάσταση του συστήματος ψύξης–θέρμανσης στις
επεκτάσεις της Σχολής (Ε11-Ε13), ΤΧΜ, ΤΠΜ, ΤΗΜΜΥ (Μάρκος Ασσαέλ).
Θύρες ασφαλείας (ρολά) στις τρείς πτέρυγες, μετά από απόφαση της
Κοσμητείας.
Χώρος εργασίας (ISOBOX, 26/1/2016) για την δράση ARISTURTLE
και επισκευή της διπλής εξωτερικής αποθήκης στο Κτήριο της
Υδραυλικής για τις δράσεις ASOT, Panther, ZeroFuel (2017, Ν.
Θεοδοσίου)
Β. Ακαδημαϊκές Δράσεις
Β1. Εξωστρέφεια και εορτασμός των 60+ ετών από την ίδρυση της
Σχολής
Κορυφαία δράση για το 2016 ήταν ο εορτασμός των 60 ετών από την ίδρυση
της Πολυτεχνικής, στην αποθήκη Γ του Οργανισμού Λιμένος της
Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες εθελοντές φοιτητές και φοιτήτριες, εκατοντάδες
συμμετέχοντες από τις τριάντα εννέα (39) ομάδες αριστείας της Σχολής,
παρουσίασαν στην κοινωνία της πόλης μας τα επιτεύγματά τους.
Αισθάνομαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω ονομαστικά τα μέλη της
οργανωτικής επιτροπής, Σαράντη Ζαφειρόπουλο (πρόεδρος), Δημήτρη
Αραβαντινό,
Γιώργο
Παπανικολάου,
Δημήτρη
Φράγκο,
Χρήστο
Αντωνόπουλο, Πάνο Σεφερλή, Αλεξάνδρα Κουσουλάκου και την ακούραστη
Σάνη Καπράγκου.
Β2. Συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή «Αριστοτέλης 2400»
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Η ΠΣ συμμετείχε, δια του Κοσμήτορος, στην Οργανωτική Επιτροπή του
Διεθνούς Συνεδρίου (2016) και των τελετών για το εορτασμό των 2400 ετών
από τη γέννηση του Αριστοτέλη.
Β3. ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΣ,
διεπιστημονικότητα.

με

έμφαση

στην

εξωστρέφεια

και

στην

Διεπιστημονικότητα (1/11/2013)
Βαρειά Βιομηχανία / Νικόλαος Μάργαρης – Μπάτσης (11/4/2014)
Απόφοιτοι ΠΣ ΑΠΘ (Με τον Σύλλογο αποφοίτων, 28/5/2014)
IAESTE Board Meeting, (11/7/2014, Ρωξάνη Τζήμου Τσιτουρίδου)
Μηχανισμός των Αντικυθήρων (14/11/2014, ΠΣ+ΣΘΕ)
Ετήσιες εκδηλώσεις για την Ασφάλεια και την Υγιεινή
Ετήσια συνέδρια MARE (18/7/2014, Ιωάννα Παπαγιάννη, Μαρία
Στεφανίδου)
Ηλιακή Τεχνολογία (26/11/2014, Γεώργιος Τσιλιγκιριδης)
Διδακτορικά στη Γαλλία (26/11/2014, Hubert Romat)
KAUST (8/12/2014, Παναγιώτης Καλνής)
Paolo Vitty (12/12/2014, ΔΠΜΣ, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου)
Chino-Hellenic Conf (26/2/2015, Ηλίας Αϋφαντής)
Beijing Univ of Civil Eng and Architecture (23/11/2015, MOC)
Μηχανισμός των Αντικυθήρων (5/5/2015, Κυριάκος Ευσταθίου)
Θαλάσσια θέματα της Ελληνικής ΑΟΖ (8/6/2015, Νικός Λυγερός)
Hydro Fracturing (12/6/2015, Michael Marder), με τη ΣΘΕ.
Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της αρχαιολογικής έρευνας (με τη
ΣΘΕ, 13/6/2015)
ART15 (3/9/2015 ΚΕΔΕΑ, 24/9/2016 Μέγαρο Μουσικής ART16
RollOut, 10/12/2016 ΟΛΘ)
Επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη, 10/12/2016, ΠΡΩ.ΠΑΙΔΕΙ.Α
(Νικόλαος Μουσιόπουλος)
Aristurtle (10/9/2015 ΔΕΘ & 26/1/2016 Εγκαίνια ISOBOX & 28/9/2016
Labattoire & Σεπτ 2017 ΔΕΘ)
Από το Υλικό Σύμπαν, στο Σύμπαν της Νόησης – Μάνος Δανέζης
(5/3/2016 Πανίκος Παπαδόπουλος)
Ημερίδα Εξωστρέφειας ΠΜ (3/11/2016)
Εσπερίδα για την Πυρκαγιά του 1917. 22/3/2017, Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης (Κοσμητεία και ΤΑΜ – Νικόλαος Καλογήρου)
Β4. Αναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων
Γενική Συνέλευση Πολυτεχνικής Σχολής 24/11/2017

2014-Rummel, 2015-Ormeling, 2015-Gruen, 2015-Savas, 2015-Βαγενάς,
2017-Juko Ito, 2017- Wei Yang, 2017-Tchobanoglous, 2017- Chuanzeng
Zhang
Β5. Επιτροπές
Επόπτες κτηρίων με συνεπή παρουσία σε καθημερινή βάση. Oι
παρατηρήσεις και τα αιτήματά τους διαβιβάζονται στον Γιώργο Δαουλτζή, για
να αντιμετωπιστούν άμεσα.
Εκπρόσωποι στο 7μελές της Επιτροπής Ερευνών (Κυριαζής Πιτιλάκης,
Ζήσης Σαμαράς).
Β6. Εκπροσώπηση ΠΣ σε 70 εκδηλώσεις.
Από το 2013 έως σήμερα είχα την τιμή να καλοδεχτώ τους
συμμετέχοντες και να κηρύξω την έναρξη σε περισσότερες από 70 εθνικές και
διεθνείς επιστημονικές συνεδριάσεις, ημερίδες ή συνέδρια.
Παρουσίαση ΠΣ σε μαθητές Λυκείου από τη Θεσσαλονίκη και λοιπές
πόλεις της Μακεδονίας (Ιωάννης Τσιάφης).
Β7. Διεθνείς Σχέσεις
Πανεπιστήμιο Σαουδικής Αραβίας (MoC, 6/2013).
Texas A&M (6/2013, LoC 10/7/2014, Τρία Summer Schools από 2015
έως και 4/7/2017)..
Πολυτεχνείο Μόσχας (Ηλίας Αϋφαντής, 13/9/2013).
South America Architects (Κωνσταντίνος Βίκτωρ Σπυριδωνίδης,
17/10/2013).
Salford University (Νικόλαος Κομνηνός, 30/10/2013).
Chiba University (MoC, Summer Schools 2016 και 2017, Ελένη
Παπαδοπούλου).
SW Jiaotong University of China, MoC, 3/11/2017.
Sydney (MoC), πρόκειται να ανανεωθεί λίαν συντόμως.
Β8. Συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα Μηχανικών


CESAER - Conference of European Schools for Advanced Engineering



SEFI - European Society for Engineering Education



TIME - Top Industrial Managers of Europe



ATHENS – Advanced Technology Higher Ed Net



RMEI – Med High Tech
Η καταβολή των ετήσιων συνδρομών και οι δαπάνες συμμετοχής είναι
αποφάσεις προγενέστερων συνεδριάσεων της Κοσμητείας.
(Αρης
Αβδελάς,
Χρήστος
Αναγνωστοπουλος,
Επαμεινώνδας
Σιδηρόπουλος, Αναστασία Ζαμπανιώτου, Ζήσης Σαμαράς, Νικόλαος
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Μουσιόπουλος, Κυριαζής Πυτιλάκης, Ιωάννα Παπαγιάννη, Ελπίδα
Κολοκυθά, Αναστάσιος Σέξτος, Ρωξάνη Τζήμου Τσιτουρίδου)
Β9. Φοιτητικές ομάδες Αριστείας
BEST
IAESTE (Ρωξάνη Τζήμου Τσιτουρίδου)
ART (racing team) (Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Νικόλαος Μιχαηλίδης)
ARTturtle (elecrtric) (Χρήστος Μαδεμλής, Μηνάς Αλεξιάδης)
Ομάδες ΤΗΜΜΥ, Pandora (Λουκάς Πέτρου) i-Prognosis, Amanda
(Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης)
Zero Fuel (Κυριάκος Υάκινθος & Γεώργιος Σαββαϊδης)
Triple Helix (Αναστασία Ζαμπανιώτου)
«Ευ Ζην» (ΤΜΧΑ, Ελένη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Συνεφάκης) &
«HighSchool Engineering» (ΤΜΧΑ, Γεωργία Ποζουκίδου)
Panther (Γεώργιος Περκουρίδης)
COMVOS , WAVE
ASOT (Κυριάκος Υάκινθος)
Β10. Αριστεία
Με πρωτοβουλία του Πρύτανή μας, Καθηγητή κυρίου Περικλή Μήτκα, γίνεται
στο τέλος κάθε χρονιάς, μια τελετή απόδοσης τιμής σε κάθε μέλος ή ομάδα
της ακαδημαϊκής μας οικογένειας που διακρίθηκε για το επιστημονικό ή
καλλιτεχνικό της έργο και την καινοτομία. Είναι πολλές οι περιπτώσεις
βραβεύσεων της Σχολής και η λέξη «Πολυτεχνική» ακούγεται συνεχώς!
Η Αριστεία και η εξωστρέφεια παρουσιάζεται σε όλη της κοινωνία της πόλης,
αλλά και στους συμμετέχοντες στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, κάθε
Σεπτέμβρη. Τα τελευταία δύο χρόνια, μάλιστα, η Πολυτεχνική εμφανίζεται να
«κλέβει τις παραστάσεις»!
Μια ακόμη κεντρική δράση του ΑΠΘ στην οποία συμμετέχουμε, είναι «το ΑΠΘ
στην Πόλη», με δράσεις των ομάδων μας στην Πλατεία Αριστοτέλους και
αλλού.
Β11. Εργολαβία καθαριότητας
Εκφράζω την ευαρέσκειά μου στο έργο και στη συνέπεια των εργαζομένων
στην εξωτερική εργολαβία καθαριότητας. Το πλέον δύσκολο έργο στη Σχολή
επιτελείται καθημερινά από τις 06.00 και ορισμένες φορές, εκτάκτως, τις
Κυριακές.
Β12. Εργολαβία ασφαλείας
Με απόφαση της Συγκλήτου υπάρχουν περιπολίες ασφαλείας 09:00
έως 21:00 από την άνοιξη του 2017 (18/5/2017) στους χώρους της ΠΣ και
ιδιαίτερα στο κυλικείο και γύρω από τις Πτέρυγες και στην Παιδαγωγική. Τα
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αποτελέσματα είναι εμφανή σε ό,τι αφορά στη μείωση των «χρηστών», αν και
το πρόβλημα της διακίνησης των ναρκωτικών δεν έχει λυθεί, με ευθύνη της
Πολιτείας.
Β13. Βία και parties, Εγκληματικότητα και ναρκωτικά – Ένα αμαρτωλό
χρονολόγιο
Για ιστορικούς λόγους, καταγράφω τα σημαντικότερα συμβάντα που
σχετίζονται με την εγκληματικότητα στην Σχολή κατά την τελευταία διετία. Με
απλή αναζήτηση στα Πρακτικά της Κοσμητείας, στον ιστότοπό μας ή στο
inbox, μπορείτε να βρείτε σχετικά έγγραφα.
10/7/2007: Υπό προϋποθέσεις η εγκατάσταση του ΟΚΑΝΑ στο ΑΠΘ.
9/1/2015: Επέμβαση ΣΔΟΕ με εντολή Εισαγγελέα – διάλυση party.
26/1/2015: Σύλληψη κλέφτη στον 3ο όροφο του Δ και άμεση αυτόφορη
διαδικασία.
21/2/2015: Απάντηση σε επερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (για τις
καταστροφές στο ΤΑΜ («Βαλεντή»).
11/3/2015: Μηνυτήρια αναφορά Κοσμήτορος.
19/3/2015: Σύγκλητος σε ομηρία.
1/9/2015: Συνάντηση με την προϊσταμένη της Εισαγγελίας για τα ναρκωτικά.
12/2/2016: Αίτημά μου στη Σύγκλητο : «Να απομακρυνθεί ο ΟΚΑΝΑ». Με
υποστήριξαν < 5 συγκλητικοί.
5/10/2016: Άτυπη – έκτακτη συνεδρίαση Σχολής (39 συμμετέχοντες) για την
ασφάλεια και την εγκληματικότητα, παρόντος του κυρίου Αντιπρυτάνεως.
10/3/2017: 1ος Θάνατος άρρενος αλλοδαπού από ναρκωτικά στο Ε10.
30/3 έως 2/4/2017: Εκτεταμένες καταστροφές από parties.
3/4/2017: Μηνυτήρια αναφορά Κοσμήτορος.
5/4/2017: Διακοπή της Συνεδρίασης της Κοσμητείας από περ. 20 φοιτητές
«συλλογικοτήτων» (5/4/2017).
10/4/2017: Εκ νέου συζήτηση στη Σύγκλητο για τα γεγονότα 30/3–2/4 και την
μηνυτήρια αναφορά 3/4/2017, με φωτογραφίες εντός Πρακτικών. «Έχουμε
χάσει την αξιοπρέπειά μας» !
12/4/2017: email σε όλη τη Σχολή για την εγκληματικότητα.
2/5/2017 έως 9/5/2017:. Κατάληψη των γραφείων της Κοσμητείας από τις
«συλλογικότητες» του Ραδιοφώνου, του Καμαρακίου και των ΗΜ-ΜΜ.
Απέφυγα να χρησιμοποιήσω τον χώρο, για να μην τους δώσω τη χαρά να με
διώξουν.
18/5/2017: email σε όλη τη Σχολή για τα ναρκωτικά. Συλλήψεις.
1/6/2017: 2ος Θάνατος θήλεως από ναρκωτικά στο Ε10
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2/6/2017: 360.4 γρ χασίς και ζυγαριά (έξω από το κτήριο ΜΟΜΑ).
Εκφοβισμός συναδέλφου (ΠΠ) από διακινητή. Ακολούθησε προσωπική
τηλεφωνική καταγγελία στον Αστυνομικό Διευθυντή.
2/11/2017:. Εκφοβισμός μου από τον εκπρόσωπο των Υποψηφίων
Διδακτόρων του ΤΗΜΜΥ «Απειρέσιος» : « .. πρόσεξε, μην σε βρούν σε
κανένα καμαράκι». Το κατήγγειλα στην Κοσμητεία αρ. 3/6.11.2017, με την
παρατήρηση ότι κάποιος Κοσμήτορας, κάποια στιγμή, θα τους ορκίσει
Διδάκτορες !
Ως Κοσμήτωρ, μαζί με τους Προέδρους, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για
ένα πρόβλημα που εκτείνεται πέραν της Σχολής και εστιάζεται σε ορισμένους
από τους χώρους μας (Κυλικείο, Υδραυλική, είσοδος «Εδρών», πτέρυγες,
Στέκι, κα).
Β14. 16/6/2017 - 471 ρωμαλέοι στο μυαλό και στην πένα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 471 φοιτητές του ΑΠΘ για την δημόσια
επιστολή «οι φοιτητές αντιστέκονται», με την οποία ζητούν από την
Πολιτεία να δράσει κατά της βίας και της διακίνησης των ναρκωτικών μέσα
στα Πανεπιστήμια. Ήταν το έναυσμα που μου έδωσε τη δυνατότητα να
απευθυνθώ στην κοινωνία και στις Αρχές, μέσω 19 συνεντεύξεων (στο
διάστημα 20-13/6/2017) σε ΜΜΕ και να ζητήσω την παρέμβαση της
αστυνομίας, όταν απαιτείται, μέσα στους χώρους μας, επιτέλους !
Η επιστολή των φοιτητών δημοσιοποιήθηκε στον κύριο Υπουργό, στους
Βουλευτές, στις Αρχές, στην Ελληνική Αστυνομία και αναρτήθηκε στον
ιστότοπο της Σχολής.
Ιδιαίτερη αναγνώριση για τη στάση τους οφείλω στη βιβλιοθηκονόμο Μαρία
Κωνσταντίνου (έκτακτη συνέλευση Σχολής, 5/10/2016) και στον Παναγιώτη
Πιστικόπουλο (ΕΔΙΠ, ΤΜΜ, 6/6/2017), γιατί αντιμετώπισαν με επάρκεια,
τόλμη και υπευθυνότητα τα προβλήματα της παραβατικότητας, της βίας και
της διακίνησης των ναρκωτικών.
Θεωρώ ιδιαίτερη προσωπική τιμή την αναγνώριση - από την συντριπτική
πλειοψηφία των μελών της Σχολής - της ορθότητας της πρότασής μου για τη
φύλαξη των ΑΕΙ από εκπαιδευμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Το
δήλωσα προς όλες τις κατευθύνσεις, με καθαρά λόγια και πράξεις.
Β15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αποτελεί περιεχόμενο ανεξάρτητου τεύχους με αναλυτικά στοιχεία εισροώνεκροών.
Εντελώς συμπερασματικά, το «ταμείο» 5% και 20% κατά την έναρξη και κατά
τη λήξη της θητείας μου, έχει ως ακολούθως :
5%

20%

1/9/2013

302.000

174.000

20/11/2017

346.000

764.000
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Η σωστή και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση της Κοσμητείας θα
επιτρέψει στον επόμενο Κοσμήτορα να αντιμετωπίσει τα δύσκολα
προβλήματα της Σχολής, ιδιαίτερα τα θέματα της συντήρησης των υποδομών,
αλλά και της ενίσχυσης των δράσεων των φοιτητικών ομάδων Αριστείας.
Β16. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Όταν ζήτησα να μου εμπιστευτείτε την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής,
δεσμεύτηκα να ακολουθήσω τους ακόλουθους άξονες.
1. Αριστεία
2 . Εξωστρέφεια
3. Διεπιστημονικότητα
4. Καινοτομία
5. Ενίσχυση των Μεταπτυχιακών Σπουδών
6. Συνεργασία με το ΤΕΕ και τις Πολυτεχνικές Σχολές για τα επαγγελματικά
δικαιώματα
7. Πρόσκληση συνεργασίας στο βιομηχανικό και μελετητικό δυναμικό
Παραδίδοντας την Σχολή στον επόμενο Κοσμήτορα, αισθάνομαι ότι
προσπάθησα και τήρησα – στο μέτρο του δυνατού - όλες τις δεσμεύσεις μου.
Β17. Άριστο επίπεδο συνεργασίας στην Κοσμητεία
Ευχαριστίες σε ΟΛΟΥΣ του συναδέλφους, Προέδρους των Τμημάτων, για το
άριστο ακαδημαϊκό κλίμα, που βοήθησε, ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί και
σωστοί σε δύσκολες αποφάσεις.
Ευχαριστίες στο ολιγομελές προσωπικό της Κοσμητείας: .
Κυρία Σάνη Καπράγκου, ήσασταν ένα υπόδειγμα Γραμματέως στην
Κοσμητεία μας. Θεωρώ ότι πάρα πολλά από τα πράγματα που έχω πετύχει
ως Κοσμήτορας οφείλονται στη δική σας θετική σκέψη και στη βοήθειά σας.
Υποκλίνομαι στη δυνατότητά σας να κρατήσετε σε πάρα πολύ δύσκολες
συνθήκες με αξιοπρέπεια το σύνολο της Πολυτεχνικής Σχολής μαζί με τα
υπόλοιπα στελέχη και σας χειροκροτώ.
Η Πολυτεχνική είναι, ίσως, η μόνη Σχολή που διαθέτει (ακόμη και) τα
πρόσφατα Πρακτικά των συνεδριάσεων της, όχι μόνο σε ηλεκτρονική αλλά και
σε επίσημη έντυπη μορφή.
Χρήστο Νανέρη,
Μαρία Σεφερτζή,
Τζωρτζίνα Τοπαλίδου,
Σοφία Ελευθεριάδου,
Τάσο Σωτηρόπουλο,
Χαράλαμπε Μηνά και
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βεβαίως, Γιώργο Δαουλτζή, που υπήρξε από μόνος του μια ολόκληρη
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, καλύπτοντας όλα τα κενά, τις αδυναμίες, τις
ατέλειες και τις απροθυμίες της κεντρικής υπηρεσίας σε καθημερινή βάση.
 Γιώργο, ταπεινά, ως Κοσμήτωρ, σου λέω ότι θεωρώ τιμή μου που από
σήμερα είσαι φίλος μου και όχι μόνο πρώην συνεργάτης!
Είναι υποχρέωσή μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλες και σε όλους
τους συναδέλφους, Διδάσκοντες, Εργαστηριακούς και Διοικητικούς, γιατί ήταν
πέντε δύσκολα χρόνια κοντά μου, βοηθώντας, συμβουλεύοντας και
ανεχόμενοι τις όποιες αστοχίες μου. Υπήρξαν και αστοχίες.
Το ότι η Πολυτεχνική Σχολή αποτελεί ένα διαμάντι του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι λόγια Αντιπρυτάνεων κατά τις τελετές
ορκωμοσίας και αποτελεί τίτλο τιμής για όλους μας.
Εύχομαι στον νέο Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής καθηγητή κύριο
Κωνσταντίνο Κατσιφαράκη να πετύχει στο έργο που θα σχεδιάσει έχοντας την
αμέριστη συμπαράσταση όχι μόνο τη δική μου, αλλά και του συνόλου του
προσωπικού της Πολυτεχνικής Σχολής όλων των βαθμίδων.

Κωνσταντίνος-Βασίλειος Ε. Κατσάμπαλος
Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας
Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 2013-2017
Γενική Συνέλευση Πολυτεχνικής Σχολής,
24/11/2017
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